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Hidrogéndús gáz előállítása gyümölcshéjból  
szuperkritikus vizes lepárlással 

 

A különféle gyümölcscsonthéjak és más mezőgazdasági hulladékok szuperkritikus víz jelenlétében 

lezajló elgázosítása közvetlenül fel tudja használni a nedves, szárítás nélküli biomasszát, ami sok 

előnyt jelent a biomasszák más termokémiai folyamatainak – pirolízis, gázosítás, levegős elgázosí-

tás, vízgőzös elgázosítás – megvalósításával szemben. Ugyanakkor alacsonyabb hőmérsékleten is 

viszonylag jó kihozatalra képes. Összeállításunk ismerteti az eljárás elvét, a kísérleti berendezést 

és a kapott eredményeket.  

 

Tárgyszavak: gyümölcshéj; szuperkritikus állapot; elgázosítás, hidrogén, biogáz; biomassza. 

 
A hidrogén nem elsődleges természetes ener-

giaforrás. Kőolajból, földgázból, szénből vagy 

szervetlen alapú elsődleges energiaforrások-

ból, továbbá vízből elektrolízis, fotolízis, ill. 

termolízis útján állítják elő (1. ábra). Termikus 

folyamatokkal (pirolízis és vízgőzös elgázosí-

tás) például a facellulózt tartalmazó biomassza 

hidrogénné alakítható. Várható, hogy a bio-

massza a jövőben egyre fontosabb szerephez  

 

jut a hidrogén előállítása során. Környezetkí-

mélő hatása folytán számos előnye van, ellen-

tétben a hidrogén természetes ásványi forrá-

sokból kiinduló előállításával. Ugyanakkor a 

biomassza közvetlen gázzá alakításának költ-

sége legalább háromszorosa a földgázból víz-

gőzös reformálást alkalmazó hirdogénfejlesz-

tésnek. 
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1. ábra A hidrogén előállításának  
módszerei 

 

Korábbi kísérletek és eljárások 
 

Egy nemzetközi kutatócsoport a ’90-es évek 

végén kidolgozott egy olyan módszert, amely-

nek során a biomasszát gyorsított pirolízis út-

ján előbb bioolajjá alakítják, majd a bioolajból 

katalitikus vízgőzös reformálás útján hidrogént 

nyernek. A biomasszából nyert hidrogénho-

zam (YH, yield of hydrogen) viszonylag cse-

kély: az eredeti szárazanyag tömegének kb. 

16–18%-a. Ennek az az oka, hogy csak a szén-

hidrátból származó bioolaj alakul át a kívánt 

módon. A módszer előnye viszont az, hogy a 

folyamat többi terméke (a hidrogéntermelés 

szempontjából melléktermék) is hasznosítható, 

így a hidrogén előállításának fajlagos költsége 

csökken. Jelenleg persze a biomasszából nyer-

hető átalakítandó bioolaj mennyisége meglehe- 

 

tősen korlátozott, de ha a hidrogén kihozatala 

javítható, akkor a földgáz alapú hidrogéngyár-

tásnak jó kiegészítő forrásai lehetnek a bio-

massza-ültetvények. 

 

A víz az ipari méretekben zajló kémiai folya-

matok előszeretettel használt közreműködője, 

tekintettel a természetben előforduló nagy 

mennyiségre és a környezetkímélő felhaszná-

lásra. Több kutató vizsgálta a biomassza vizes 

átalakítását hidrogénné alacsony hőmérsékleten 

és kritikus körülmények mellett. Az egyik leg-

korábbi beszámoló olyan eljárást ismertetett, 

ahol víz jelenlétében gázosítottak faanyagot, 

szuperkritikus körülmények között. A módszert 

1978-ban szabadalmaztatták is. A leírás tartal-

mazza a hőmérséklet és a koncentráció szerepét 

glükóz és juharfa-fűrészpor vízben végzett gá- 

 

földgáz, benzin, 
szén víz biomassza 

vízgőzös reformálás termolízis pirolízis elgázosítás elektrolízis 

hidrogén 
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zosításában, kritikus állapot közeli ponton. 

Semmi szilárd üledék vagy faszén nem maradt 

hátra, ugyanakkor 18%-ot közelítő hidrogén-

gáz-koncentrációt tapasztaltak. A későbbiekben  

más kutatók is észlelték a glükóz gyártása során 

a faanyagok gázosodását és cseppfolyósodását. 

Kidolgoztak hasonló elvi alapokon álló folya-

matos technológiájú eljárásokat is, redukált 

fémkatalizátorok használatával (ruténium, ródi-

um, ozmium, irídium és ezek ötvözetei).  

 

Egy másik fejlesztési irány kutatói kimutatták, 

hogy a fűrészpor, szárított szennyvíziszap 

vagy más szemcsés biomassza kukoricakemé-

nyítő-zselével elkeverve viszkózus pépet alkot, 

amit szuperkritikus folyamatos reaktorba jut-

tatva, kritikus víznyomásnál (22 MPa) a pép 

elgázosodik anélkül, hogy faszén keletkezne. 

Az eljárás finomítása során kiderült, hogy a 

keményítőtartalom 3%-ig csökkenthető, míg a 

szemcsés biomassza-tartalom 10%-ig növelhe-

tő (mindkét érték térfogatszázalék).  

 

 

A török kutatók által javasolt eljárás 
 

Török kutatók olyan eljárást dolgoztak ki, 

amellyel különféle gyümölcshéjakat és más 

mezőgazdasági hulladékokat lehet víz jelenlé-

tében, alacsony hőmérsékleten és szuperkriti-

kus állapotban hidrogénben gazdag biogázzá 

alakítani. Dió-, mandula-, mogyoróhéjakat, 

gyapotgubót és napraforgómagot gyűjtöttek be 

e célból különféle törökországi mezőgazdasági 

területekről. Az elemi összetételre és a vegyü-

letek szerkezetére vonatkozó vizsgálatokat az 

ASTM D1103-80 és ASTM D1 104-56 szab-

ványos eljárási módszerek keretében végez- 

ték el.  

 

A levegőn kiszárított, majd összetört anyagot 

Thomas–Wiley-féle malomban megőrölték, és 

szitálás után csak a 0,063–0,150 mm méretha-

tárokon belüli részecskéket használták fel to-

vább. A kiválasztott mintákat kiválasztás előtt 

alkohol-benzol keverékkel (1/1, v/v) kezelték. 

A héjminták elemi és vegyületi összetételét az 

1. és 2. táblázatok foglalják össze. 

 

A szuperkritikus vizes lepárlást (SWE, 

supercritical water extraction) rozsdamentes 

acélból készült 100 ml-es hengeres autokláv-

ban hajtották végre, az elrendezést a 2. ábra 

szemlélteti. Az autoklávot minden kísérlethez 

5 g mintával és 50–70 g ionmentesített vízzel 

töltötték meg. A szuperkritikus víz hőmérsék-

lete 650, 670, 690, 710, 730 és 750 K volt, az 

alkalmazott nyomások pedig 23, 28, 33, 38, 43 

és 48 MPa voltak. Az autoklávot kívülről me-

legítették, a fűtés kb. 60 percig tartott, ez alatt 

megtörténtek a reakciófolyamatok. A hőmér-

sékletet vas-konstantán hőelemmel mérték,  

és 3 K sávon belül maradva szabályozták.  
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1. táblázat 
A biomassza elemi összetétele  

(tömegszázalékban, a szárazanyagra vonatkozóan) 
 

 Szén Hidrogén Oxigén Nitrogén Hamu 

Mandulahéj  47,8 6,2 41,6 1,1 3,3 

Gyapotgubó  50,4 5,6 42,7 1,3 3,3 

Mogyoróhéj 51,2 5,5 40,6 1,3 1,4 

Napraforgóhéj  47,4 6,0 41,1 1,4 3,8 

Dióhéj  53,2 5,5 37,3 1,5 2,5 

 
2. táblázat 

A biomassza vegyületi összetétele (tömegszázalékban, a szárazanyagra vonatkozóan) 
 

 Hemicellulóz Cellulóz Lignin 

Mandulahéj  29,6 ± 2,8 52,0 ± 5,6 20,9 ± 2,1 

Gyapotgubó  10,5 ± 1,1 33,5 ± 3,5 50,0 ± 5,3 

Mogyoróhéj 31,4 ± 3,2 27,7 ± 2,9 44,4 ± 4,7 

Napraforgóhéj  35,6 ± 3,8 49,7 ± 5,2 17,5 ± 1,9 

Dióhéj  22,7 ± 2,3 26,3 ± 2,8 53,8 ± 5,7 

 

Minden menet során kivezették a keletkező 

gázokat, a szilárd részeket, és a maradék olajat 

oldószeres mosással távolították el a reakció-

térből, majd forró vízzel átmosták. Az így ke-

letkezett keveréket üvegtégelybe szűrték, ahol 

elválasztották az oldószert és az oldhatatlan 

anyagokat. A szűrőket szárítás után újra fel-

használták. A keletkezett gáznemű terméket 

Orsat és Elliot típusú gázanalizátor segítségé-

vel elemezték. A reakcióban keletkezett ter-

mékeket forgó párologtatóban elpárologtatták 

303–377 K hőmérsékleten, az oldószerek el-

távolítása céljából alacsony nyomást alkal-

mazva. A folyamat kihozatalának mértékét 

a keletkezett (gáznemű és folyékony) termé-

kek együttes tömegét az autoklávba töltött 

kiindulási anyag tömegével elosztva számítot-

ták ki.  

 

 

Eredmények és következtetések 
 

A hozam mennyisége az alkalmazott hőmér-

séklet növelésével minden tartományban nö-

vekszik (3. ábra). Ugyanez áll a nyomásra: 

növekszik a keletkezett kivonat mennyisége az 

alkalmazott nyomás növelésekor (4. ábra). A 

nyomás növelésének ugyanakkor sokkal jelen-

tősebb szerepe van: jobban fokozza a keletke-

ző gáz és folyadék mennyiségét.  
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2. ábra Szuperkritikus vizes lepárlórendszer 
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3. ábra A teljes gázkihozatal alakulása a hőmérséklet függvényében 
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4. ábra A hidrogénkihozatal alakulása a hőmérséklet függvényében 
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1 autokláv, 
2 elektromos kemence, 
3 hőmérsékletszabályozó, 
4 nyomásszabályozó, 
5 a végtermék mérése, 
6 kondenzátor, 
7 folyadékgyűjtő edény, 
8 gáztisztító, 
9 gázgyűjtő edény 
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A szuperkritikus víz jelenlétében lezajló elgá-

zosítás közvetlenül fel tudja használni a ned-

ves, szárítás nélküli biomasszát (a kísérleti 

elrendezésnél csak a mérések kedvéért szárí-

tották ki a kiinduló anyagot), ami sok előnyt 

jelent a biomasszák más termokémiai folyama-

tainak – pirolízis, gázosítás, levegős elgázosí-

tás, vízgőzös elgázosítás – megvalósításával 

szemben. Ugyanakkor alacsonyabb hőmérsék-

leten is viszonylag jó kihozatalra képes. 

 

A hidrogén ilyen módszerrel végzett előállítá-

sának fajlagos költsége egyelőre többszöröse 

az elterjedtebb vízgőzös metánreformálási 

módszernek. A gazdaságosságot javítja a ke-

letkező hasznos melléktermékek értékesítése. 

E célból az eljárás első lépéseként lassú pirolí-

zist alkalmazva növelni lehet a keletkező fa-

szén mennyiségét. Előny ugyanakkor a kisebb 

környezeti károsítás mértéke, mivel a nyers-

anyag megújuló természetű, és nem fosszilis 

eredetű.  

 

Érdemes az eljárás iparszerű megvalósításakor 

a folyamatokat térben is elválasztani: több 

kisméretű helyi (az ültetvényhez közeli) üzem-

ben lehet azt az olajszerű köztes terméket elő-

állítani, ami aztán a tényleges elgázosítás kiin-

dulási anyaga. Ennek jóval nagyobb az ener-

giasűrűsége, mint a nyers biomasszáénak, 

ezért ennek a szállítása a központi fekvésű 

nagyméretű elgázosító üzembe jóval gazdasá-

gosabb. A termőhelyhez közeli első fázis ol-

csóbbá teszi a nyersanyagot, mivel arra alig 

rakódik szállítási költség. Ez az elrendezés 

jelentős költségtehertől kíméli meg a termelőt, 

és végső soron az energiafelhasználót.  

 

Összeállította: dr. Breuer Pál 
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